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O fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho 
2016/2017 da categoria comerciária está em plena ne-
gociação com o patronal SINCOVARP (Sindicato do 
Comércio Varejista de Ribeirão Preto).

A data-base da categoria é 1º de setembro e a negociação gira em 
torno do reajuste salarial de, no mínimo, 9,62% , percentual este que 
já foi concedido para os comerciários de São Paulo e de várias outras 
cidades do estado. As cláusulas sociais serão mantidas e o reajuste vi-
gorará a partir de 1º de setembro.

A grande missão do Sincomerciários é orientar, proteger e garantir 

que os direitos de aproximadamente 30 mil comerciários de Ribeirão 
Preto e da base territorial, que abrange quinze cidades, sejam respei-
tados e cumpridos. 

“As negociações com o patronal, representado pelo presidente Pau-
lo César Garcia Lopes, estão em fase final e transcorreram sem maio-
res problemas, através do diálogo e do bom senso necessários diante 
da conjuntura econômica e política do país. O reajuste contempla a 
reposição da inflação, garantindo o poder de compra da categoria e a 
manutenção das cláusulas sociais garante os direitos já conquistados”, 
destacou a presidente Regina Pessoti Zagretti.

Campanha Salarial 2016/2017
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CAUSAS CÍVEIS E TRABALHISTAS

Advogados do

Departamento Jurídico

CÍVEL E CRIMINAL

Dr. Edson Roberto Borsato

Av. do Café, 681

Fone: 3610 5560 - Ribeirão Preto

Dra. Daniela K. G. Braga

Rua Casemiro de Abreu, 442

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão Preto

E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br

Dr. Edson Roberto Massonetto

Rua Duque de Caxias, 1235

Fone: 3632 8990 / 3632 8995

Fax: 3636 9856 - Ribeirão Preto

E-mail: massonettoadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão

Rua São Sebastião, 506 - 5º andar cj. 51

Fones: 3610 8817 - Ribeirão Preto

E-mail: advsimao@netsite.com.br

Dra. Ritamar A. G. Pereira

Rua Aureliano G. de Oliveira, 372 - sl. 31

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão Preto

E-mail: ritamar@aasp.org.br

Dra. Cesarina Maria Sibin Ferreira

Rua Waldemar Correia Rodarte, 70

Fone: 3987 8100 - Serrana

Nossos endereços
Sede social:

Rua General Osório, 782 - 1ª e 2ª sobreloja

Centro 16 3519-3500- Fone:

Subsede Campos Elíseos:

Rua Marquês de Pombal, 506

Campos Elíseos - 16 3519-3890Fone:

Clube de Campo:

Rua Ézio Lucchiari, 500

Parque São Sebastião - 16 3629-0717Fone:

Academia Ritmo/Locadora Ritmo:

Rua Marquês de Pombal, 405

Campos Elíseos - 16 3603-6130Fone:

Buffet BonBistrô:

Espaço Siena (Clube de Campo)

Fone: 16 3629-7760 – Carmen

Espaço Villa di Toscana (Subsede)

Fone: 16 3603-6130 – Carlos

Espaço Aberto da 3ª Idade

Terças e Quintas das 14h às 17h

Fone: 16 3519-3890

Escola CAP Centro de Aprendizagem:

Rua Alagoas, 349

Campos Elíseos - 16 3519.3410Fone:

Escola CAP Kids:

Rua Alagoas, 333

Campos Elíseos - 16 3519.3410Fone:

Subsede Batatais:

Rua Coronel Joaquim Alves, 635

Centro - 16 3761-3685Fone:

Sindicalize-se

Documentos necessários

Titular
Carteira de Trabalho (CTPS) atualizada, RG, CPF e

comprovante de residência.

Dependentes
Cônjuge: Certidão de Casamento, RG e CPF

Filhos menores de 18 anos e solteiros: Certidão

de nascimento, RG e CPF

Filhos solteiros até 24 anos, sem renda

própria, que estejam cursando faculdade:

Necessário apresentar comprovante de matrícula

na faculdade (requer renovação anual), RG e CPF

Pai, mãe, sogro e sogra: Documentos de

identidade (RG e CPF)

Companheiro e amasiado: Declaração de União

Estável ou Escritura Pública de Dependência

Econômica (requerida em cartório) ou certidão

de nascimento de filhos em comum, RG e CPF.

Ligue 16 3519-3500 ou 16 3629-0717 e agende

Janivaldo, Márcia ou Rita

solicite a visita de um de
nossos credenciadores

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

EDITORIAL ESPECIAL

Santa Regina Pessoti Zagretti
                  Presidente

Superadas as questões do impeachment, 
sobraram os problemas resultantes de uma 
gestão política complicada que levou o país ao 
caos econômico, com sérios problemas admi-
nistrativos, e principalmente com muitos che-
fes de família sofrendo as mazelas do desem-
prego.

Agora é o momento de reorganização geral 
do país para voltarmos à rotina diária e, juntos, 
povo e  políticos, sejam de esquerda ou direita, 
intelectuais, artistas, lideranças populares, sin-
dicalistas, devem se unir para colocar o Brasil 
de novo nos trilhos, respeitando logicamente 
as tendências e objetivos de cada segmen-
to, porém colocando o povo brasileiro, como 
prioridade, neste momento de rearranjo da 
nossa nação.

Teremos que enfrentar e discutir tudo no 
âmbito da democracia, pois as propostas do 
atual governo certamente desagradarão mui-
ta gente e por isso, nós sindicalistas, estamos 
vigilantes para não permitir que conquistas 
constitucionais sejam alteradas, com perda de 
direitos já consagrados e que, se alterados, pre-
judicarão a parte mais fraca.

Vem por aí os projetos defendidos como 
necessários para destravar a economia, tais 
como: alterar a forma de cálculo do salário mí-
nimo para aposentadorias, adotando os mes-
mos critérios para homens e mulheres; criação 
de redutor sobre a média salarial, preservando 
direitos para mulheres acima de 45 anos e aos 
homens maiores de 50 anos, alteração nos va-
lores recebidos, como pensão por morte.

Igualmente, merece nossa especial atenção 
e vigilância constante a proposta de reforma 
trabalhista, que é um projeto do governo, vi-
sando recuperar a economia do país, consis-
tindo em quatro mudanças principais, ou seja, 
Negociação Sindical: visa valorizar os acordos 
trabalhistas, que terão mais força do que a le-

gislação atual popularmente conhecido como 
“O Negociado”  prevalece sobre o legislada; 
Férias: poderão ser divididas em 4 partes para 
que o empregador não precise contratar tem-
porários; Redução da Jornada de Trabalho: 
Através de acordo, fica autorizado a redução da 
jornada e consequente redução de salário, por 
prazo determinado; Terceirização: o nome 
será alterado para Especialização, que permi-
tirá à empresa contratar mão de obra tercei-
rizada para qualquer atividade, inclusive para 
atividade principal da empresa.

O que vemos diante dos nossos olhos é um 
grande retrocesso trabalhista, sindical e social. 
Para que não recaiam sobre o trabalhador as 
consequências dessas nefastas propostas, nós, 
do Sincomerciários de Ribeirão Preto e os 
outros 69 sindicatos comerciários filiados, de 
todo Estado de São Paulo, estamos mobiliza-
dos junto com a Federação dos Empregados 
no Comércio do Estado de São Paulo, com a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio, com a Central UGT – União Geral 
dos Trabalhadores e demais Centrais Sindicais 
do país, para discutirmos propostas alternati-
vas que levem ao aumento do emprego e renda.

 Neste momento os setores de comércio e 
serviços seguem em baixa, porém com peque-
na redução do desemprego, a indústria já mos-
tra sinais de recuperação na produção, mas o 
que precisamos agora é a valorização do salá-
rio, aumento de emprego e renda para gerar 
consumo e estabilizar a economia sem prejuízo 
ao trabalhador.

Estamos vigilantes quanto às propostas que 
o governo pretende apresentar para equilíbrio 
da receita com a despesa, no chamado Ajuste 
Fiscal. O movimento sindical brasileiro está 
a postos para lutar pelos trabalhadores e não 
compactuará com medidas que prejudiquem 
ou signifique perda de direitos já conquistados.

UM NOVO ALVORECER
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS

A Lei atual reza que, em linhas gerais, a 
aposentadoria por tempo de contribuição, 
obedece ao seguinte parâmetro:

MULHER CONTRIBUINTE – 30 anos, 
ou seja, 360 contribuições

HOMEM CONTRIBUINTE – 35 anos, 
ou seja, 420 contribuições

Contribuintes que exercem atividades que 
oferecem risco à integridade física ou à saúde, 
são contemplados com redução no tempo de 
contribuição. Esta condição é avaliada pelo 
Perito Previdenciário, que analisará a solicita-
ção. A decisão é tomada com uso dos critérios 
estabelecidos em Lei. Tanto para HOMENS 
quanto para MULHERES, o tempo poderá 

ser reduzido para 25, 20 ou 15 anos de contri-
buição. O tempo de redução é estipulado de 
acordo com o grau de risco ao trabalhador. O 
P.P.P (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 
e o LTCAT, são os documentos básicos para 
nortear o trabalho do Perito Previdenciário. 
Pode acontecer de o perito solicitar mais in-
formações para evitar erros em sua análise. A 
Lei impede que aposentados nesta modalida-
de continuem na mesma ou outra atividade 
que gere insalubridade ou periculosidade. 
Poderão continuar laborando em atividades 
não classificadas com grau de risco ao traba-
lhador.

José Firmino de Faria, diretor do Sincomerciários 
responsável pelo Departamento Previdênciário

Aposentadoria por tempo de contribuição
O Sincomerciários acaba de efetuar con-

vênio com a CEDIRP - Central de Diagnósti-
co Ribeirão Preto, empresa que há trinta anos 
realiza exames médicos de diagnóstico por 
imagem.

É uma das mais respeitadas organizações 
de prestação de serviço de medicina da região 
de Ribeirão Preto. Desde 1979 oferece exames 
e resultados de confiança, trabalhando com 
respeito para ajudar pacientes e médicos.

Conta com profissionais especializados e 
equipamentos de última geração. Está capaci-
tada a realizar qualquer exame de imagem nas 
seguintes modalidades: radiologia convencio-
nal e especializada, ultrasonografia, mamo-
grafia digital, densitometria óssea, tomografia 
computadorizada e ressonância magnética. 
Realiza também procedimentos invasivos 
como punções e biópsias guiadas por ultras-
som, radioscopia e tomografia computado-
rizada, agulhamento mamário com estereo-
taxia digital, artrografias, artroressonância e 
espectroscopia. Conta com anestesistas para 
realizar exames e procedimentos sob sedação.                                                                  

                                                                                                           
Como utilizar o convênio
Os associados do Sincomerciários pos-

suem desconto especial na realização dos 
exames e devem apresentar documento de 
identificação e a carteirinha de sócio atuali-
zada para usufruir o benefício. Para agendar 
exames ou esclarecer dúvidas, a Cedirp dis-
põe de atendimento telefônico especializado. 
Ligue 16-3977-5100. 

 Sempre que ligar, tenha em mãos o pedi-
do médico, com o nome do exame. No dia do 
exame, não se esqueça de levar esse pedido. 

Sincomerciários firma 
convênio com Cedirp

O Sincomerciários possui um Departamento Previdenciário, onde os comerciários 
podem tirar dúvidas  quanto à aposentadoria e benefícios, inclusive contagem de tempo, 
simulação de valores e agendamento no INSS.

 Subsede Campos Elíseos de 2ª, 4ª e 6ª após às 14 horas.
Rua  Marquês de Pombal, 506 - Campos Elíseos - Fone: (16) 3519 3890
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PAINEL SINDICAL

Atuação feminina na política e no sindicalismo
Encontro organiza evento internacional

No dia 28 de agosto, Ribeirão Preto re-
cebeu a 6ª Meia Maratona Tribuna, corrida 
organizada pelo jornal local “Tribuna”, com 
a presença de uma expressiva torcida.

As provas foram divididas em três ca-
tegorias – 5 km, 10 km e 21 km–, e foram 
disputadas por cerca de 2.500 competidores 
de quase 100 cidades da região, em um per-
curso organizado na Via Norte. Havia corre-
dores de todas as idades e também pessoas 
com algum tipo de deficiência, mostrando 
que basta ter força de vontade para poder 
competir e, quem sabe, até mesmo ficar en-
tre os primeiros.

O vice-presidenteww Fábio João Padilha 
Leite prestigiou o evento e fez a entrega para 
a 4ª colocada da categoria 21 km feminino, 
para o 5º colocado na categoria 5 km mas-
culino e também para a 5ª colocada na cate-
goria 5 km feminino. “Apoiamos a iniciativa 
, juntamente com os profissionais da Acade-
mia Ritmo, pois acreditamos na  importân-
cia da atividade física para a manutenção e 
promoção da saúde; os organizadores estão 
de parabéns”, declarou Fábio. 

Sincomerciários 
prestigia a 6ª meia 
maratona Tribuna

AÇÃO SOCIAL

O Sincomerciários mantém a Acade-
mia Ritmo, que atende os comerciários 
com preços acessíveis e atendimento espe-
cial. A academia fica na Rua Marquês de 
Pombal, 405  - Campos Elíseos.

COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

No período do dia 1° a 4 de setembro, a 
presidente Regina Pessoti Zagretti  participou 
de um encontro internacional, representando 
o Brasil como Secretária da Mulher na UGT 
Nacional, realizado na cidade de Antigua, na 
Guatemala.

O evento, uma ação conjunta da Confe-
deração Sindical das Trabalhadoras(es) das 
Américas, do Comitê das Mulheres Trabalha-
doras das Américas (CMTA), da Central Sin-
dical das Américas (CSA) e centrais sindicais 
filiadas, discutiu a participação das mulheres 
na vida política e sindical, abrangendo todas 
as trabalhadoras das Américas, bem como 
debateu sobre os obstáculos que ainda são en-

frentados, os desafios para o futuro e as ações 
que serão tomadas para o avanço nesta área.

O encontro aprofundou e estabeleceu 
ações estratégicas para o desenvolvimento 
da “Cuente Con Nosotras” (Conte conosco), 
campanha mundial da CSI com apoio da Fun-
dação Friedrich Ebert Stiftung (FES), que visa 
comprometer homens e mulheres sindicalis-
tas a introduzirem mudanças nas práticas sin-
dicais que garantam mais mulheres em cargos 
de direção e esforços concentrados para sin-
dicalizar mais mulheres. 

Durante a reunião também foi elaborado 
um novo plano de trabalho para a CMTA, de 
2016 a 2020.
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

O Campeonato Primavera começou no 
dia 11 de setembro, com 13 equipes partici-
pantes, divididas em dois grupos. A presiden-
te Regina, o vice-presidente Oscar Gonçalves 
e o diretor de esportes Paulo Merck Noda 
participaram da reunião de planejamento do 
campeonato, apresentando o regulamento 
para os chefes de equipes, técnicos e árbitros.

“É muito importante a nossa participação 
na organização dos jogos, pois acompanha-
mos de perto a evolução das equipes e defi-
nimos claramente os critérios de premiação e 
regras da competição. Nosso objetivo é que os 
campeonatos ocorram de maneira tranquila e 
segura e que tragam lazer e divertimento aos 
associados e suas famílias”, ressaltou a presi-
dente Regina.

Copa Master - Equipe Popular é campeã

Uma manhã de 
muita competição e ale-
gria marcou o domingo 
de 4 de setembro, afinal 
foi dia de decisão da 
Copa Master.

Os atletas e a torcida 
fizeram a festa no Clu-
be dos Comerciários. 
A grande final foi dis-
putada entre as equipes 
Amigos do Parente e 
Popular , com a partida 
terminando em 0x0 no 
tempo normal; nos pê-
naltis,  a equipe Popular 
conquistou o troféu. A 
equipe América ficou 
em 3º lugar.

Grupo A
Império Zona Leste
Boca Júnior
Marvitubos
Popular
São Bento
Taliban

Grupo B
Hípica
América
Caçola
Borussia
Super Star
Amigos
Itacuã

Campeonato Primavera

Equipe Popular

Equipe Amigos do Parente

Equipe América

ESPORTE E LAZER
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PRATIQUE ESPORTE E MELHORE SUA QUALIDADE DE VIDA!

ESPAÇO ABERTO DA 3ª IDADE

13ª Festidade enaltece as 4 estações
A 13ª Festidade foi um sucesso e contou 

com a presença de vários grupos de 3ª idade 
de Ribeirão Preto e Região, reunindo mais 
de 300 pessoas no Clube de  Campo dos Co-
merciários, no dia 15 de setembro. O evento 
promovido pelo Sincomerciários tem o obje-
tivo de celebrar o Dia Internacional do Idoso, 
comemorado no dia 1º de Outubro. Um dia 
para lá de especial foi programado pela coor-
denadora do Espaço Aberto da 3ª Idade, Vir-
tudes Del Lama, juntamente com a diretoria 
do sindicato. Tudo foi preparado com muito 
capricho e atenção, durante o dia todo hou-
ve apresentações do coral e de dança, além de 
aulas de artesanato, tai chi chuan e axé. Este 
ano o tema foi alusivo às quatro estações e a 
beleza de cada uma. Os idosos saborearam 
um delicioso café da manhã e um almoço pre-
parado pelo Buffet BonBistrô. “É uma satisfa-
ção podermos realizar esta festa  anual para 
promover o congraçamento dos idosos.Saber 
que podemos fazer a diferença na vida dessas 
pessoas que trabalharam em prol da nossa ci-
dade e região é motivador. Para o ano que vem 
estamos programando uma festa ainda maior, 
com muitas novidades”, ressaltou a presidente 
Regina Pessoti Zagretti.

Presidente Regina ao lado da coordenadora Virtudes e  
convidadas da Festidade

O  grupo Círculo Operário  em sua  linda apresentação 
com o professor Joab Xavier, de dança circular e um 
“abraçasso”, que celebrou a amizade de todos.

O  grupo de Dança do Espaço Aberto deu um show com 
o espetáculo “Cantando na Chuva”, comandado pela 
professora Liedna Ferranti

O grupo dos PICs Dutra II e Sílvio Passalacqua 
apresentou a coreografia “Mulher”, coordenado pela 
professora Renata Savoia.

Aula de Tai Ch Chuan do Prof. José Luiz Castro Júnior

Belíssimas apresentações do Coral do Espaço Aberto, sob o comando da Professora Adriana Moraews
As empresas Drogasil e Timpany - Casa da Audição 
prestaram atendimento aos idosos 

Diretoria do Sincomerciários e coordenadores da 
Festidade na abertura do evento

Aula de artesanato com a Profª Mara Montefeltro
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


